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Euroopa liidu toiduabi
jõudis kareda valda
Kareda Vallavalitsusest on võimalik abipakid kätte saada alates 5. augustist
2013. a ning edaspidi tööpäevadel E-N
kell 8.00-17.00 ja R kell 8.00-12.00.
Lõuna ajal ajavahemikul kell 12.00-13.00
toiduabi jagamist ei toimu.
Kareda Vallavalitsus
Foto: Ants Leppoja

30. juunil toimus Imaveres Eesti
Piimandusmuuseumi pargis
XXVII Järvamaa eakate kokkutulek.
Üritus algas uhke rongkäiguga muuseumi
pargis, pärast mida toimus kokkutuleku
pidulik avamine ja tervituskontsert kohalikelt taidlejatelt. Ilm soosis meid igati ja
aeg-ajalt tuli lõõmava päikese käest lausa
varjulisemasse kohta istuda.
Erinevatest Järvamaa paikadest oli kohaletulnuid väga palju. Ka Kareda vald oli
edukalt esindatud.
Avatud olid erinevad töötoad: võimalus
oli karaskit, sõira ja võid valmistada, vöökirja kududa, istumistantsu tantsida ja
rongiga sõita, et Imavere vallaga paremini tutvuda.
Päeva külalisesinejaks oli laulja Erich

Krieger, kelle mehine lauluhääl ja naljasoon muuseumi tagahoovi publiku naerukilgetest kajama pani.
Võimalus oli külastada Eesti Piimandusmuuseumi, samuti jahitrofeede ja kohaliku käsitöö näitust Imavere vallamaja
saalis.
Soovin siinkohal tänada Sind, hea piduline, kes Sa leidsid oma igapäeva tegemiste
ja toimetuste kõrvalt aega, et kokkutulekul osaleda: Kaljo Hummel, Ülle Pajula,
Rutt Reinla, Ilme Kasela, Luule Reinfeld,
Milvi Tamar, Ilse Obermann, Asta Enniko,
Vello Allvee, Eva Villemsaar, Maret Sasai,
Aino Arumäe, Laine Laanjärv ja Lemmi
Karbik.
Oli äraütlemata tore ja meeldejääv päev!
Aive Volter
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Kui koer ründab
Peetri alevikus on pikka aega jooksnud
väikesed koerad vabalt ringi. Nüüd on aga
aeg, kus on toimunud paar rünnakut.
Nimetame siis rünnakuks jooksu inimese
suunas haukudes, urisedes ja peale hüpates, ka jalast või püksisäärest krabamist.
Kuna tegu on väikeste koertega ei oska
keegi aimatagi, et nad võiksid ohtlikud olla.
Eelnevalt pole ka sellisest probleemist
teada antud. Hetkel on teada paarist rünnakust. Kui võib nii öelda, siis on tegemist
olnud õnnelike juhustega, kuna ohvrid on
täiskasvanud, kes on suutnud ennast kaits-

ta. Aga mida teha kui koerte ohvriks satub
laps, kellel koerast, ka väikesest, ei pruugi
jõud üle käia. Vabanduseks ei saa siinkohal
ka öelda, et eelnevalt pole selliseid juhtumeid olnud. Olgugi, et elame maapiirkonnas, kus ka loomadel on hea vabalt joosta,
peab ka väikeseid koeri valvama. Ma ei
taha väita, et neid peab ainult ketis jalutama, aga peremees võiks ikka koera läheduses olla. Üheks võimaluseks lasta vabalt
koertel joosta oleks kasutada ka suukorvi.
Probleeme tekitavad koeraomanikud, kes
jalutavad koeri rihmata ega suuda looma

ohjata. Seaduse järgi kehtestab kohalik
omavalitsus lemmiklooma pidamise eeskirja. Selle täitmist jälgivad nii omavalitsus kui
ka politsei, kes põhiliselt tegutsevad ja
kontrollivad loomapidajaid inimeste kõnede või avalduste peale. Seega, kui kellegil
on selline probleem tekkinud, palun teada
anda sellest omavalitsusele, ei aita vaid see
kui omavahel sellest probleemist rääkida.
Koos tuleb midagi ette võtta, siis leitakse ka
lahendus. Koerteomanikele meeldetuletuseks Kareda vallas kehtiv koerte ja kasside
pidamise eeskiri.
Kinnitatud
Kareda Vallavolikogu
17. aprilli 2003.a.
määrusega nr 3

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

I ÜLDSÄTTED
1. Käesolev eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise Kareda valla haldusterritooriumil.
2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kelle omandis või valduses on koer ja/või kass.
3. Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest, loomatauditõrje seadusest muudest riigi
ja Kareda valla õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.
II KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE KORD
4. Koera on lubatud pidada korteris ja individuaalelamus, ettevõtetes ning kinnistel territooriumidel (tarastatud hoovid, aiad jne.) nii,
et oleks välditud nende lahtipääsemine. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud
õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.
5. Koera tuleb avalikus kohas pidada lühikese, omanikust maksimaalselt 1m raadiuses liikumist võimaldava rihma otsas ja vajadusel
suukorviga varustatult.
6. Ilma rihma ja suukorvita võib koeri avalikus kohas pidada või välja lasta ainult teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsepolitsei jne.) poolt ning dresseerimiseks õppe-dresseerimisplatsidel.
7. Koera või kassi omanik, samuti isik, kelle hoole all loom on, peab tagama, et:
7.1. koer ei pääseks inimest hammustama, ehmatama või muud kahju tegema;
7.2. eraterritooriumil või muu kinnise territooriumi sissepääsu juures oleks tähistav silt koera olemasolust ja kindlustatud ameti- või
tööülesandeid täitvate isikute ohutus;
7.3. koer või kass ei reostaks hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti
(tekitatud reostus tuleb kohe kõrvaldada koera- ja kassiomaniku poolt);
7.4. koer või kass ei pääseks spordi- ja laste mänguväljakutele, kauplustesse, toitlustusasutustesse;
7.5. koer pideva haukumise või ulgumisega ei häiriks teiste isikute rahu;
7.6. nakkusohtlikult haige koera või kassiga ei viibitaks avaliku kohas
7.7. loomad oleks vaktsineeritud loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid
8. Lubamatu on looma hülgamine omaniku poolt, looma abitusse seisukorda jätmine, vigastamine või loomale kannatuste põhjustamine.
9. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine:
9.1.omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud
korras.
9.2. kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldab vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamise kulud loomaoamanik.
III LÕPPSÄTTED
10. Käesoleva eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 sätestatud korras.

Uue katuse pidu toimub iga ilmaga!
TKM Ehitusfirma Kalju Toomase juhtimisel lõpetab lähipäevadel viimased plaanisolevad tööd: paigaldab viimased aknad
ja välisukse ning lõpetab vinskapi fassaadi
laudisetööd. Kohal on ka korstnaotste
kaitseplekid.
Pea pool aastat kestnud ehitustööd on
lõpusirgel. MTÜ Karessen tänab kõiki
ehitusmehi, abilisi, talgulisi, kõiki kiibitsejaid ja skeptikuid, kes igaüks omal moel

aitas kaasa selle auväärse valitsemishoone taastamisse oma nõu ja jõuga.
Tähelepanelik lugeja märkas kindlasti, et
eelmisesse Vallalehte oli eelteatena lipsanud Esna vallamaja katusepeo toimumise
kohta vale kuupäev. Pidu toimub laupäeval, 10. augustil 2013 algusega kell 16.00
järgmise kava alusel:
16.00 - 16.30 Kogunemine
16.30 - 17.00 Puhkpilliorkester

17.00 - 17.30 "Kohtu mõistus" - näitemäng
17.30 - 18.00 Kõned ja tänamised
18.00 - 18.30 Puhkpilliorkester. Pakume
Karesseni seljankat (1,5 eur)
alates 18.45 Tantsu- ja lõkkeõhtu piknikukorviga
Hea lugeja! Oled oodatud uudistama ja lustima
Tõnu Taal
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Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5 alusel ja
need avalikustatakse § 15 lõike 3 ja 5
alusel ning Kareda Vallavolikogu 12.12.
2002.a. määruse nr.16 punkt 2 alusel.
Deklaratsioonide andmed avaldatakse
korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:
I ÜLDANDMED
1.Ees- ja perekonnanimi.
2.Isikukood (ei kuulu avaldamisele).
3.Ametikoht.
4.Asutus (tööandja).
5.Ametipalga aste ja ametipalk.
II ANDMED VARA KOHTA
6.Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse
kandmiseni ka ehitised ja nende osad).
7.Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja autod : sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8.Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid:
emitent, liik kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9.Pangaarved (pank, arve liik ja nende
arv).
III ANDMED VARALISTE KOHUSTUSTE KOHTA
10.Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500
eurot, kui ametikohal ametipalka ei
maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms).
11.Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab deklareerimise ajal eelmise
kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.)
IV ANDMED TÄIENDAVATE TULUALLIKATE KOHTA
12.Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh. nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja
näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud
tulud või tuluallikad, näidates ära, mis
liiki tuludega on tegemist)
V ANDMED MAKSUSTATAVA TULU
JA DIVIDENDITULU KOHTA
(Ei kuulu avaldamisele)
VI ANDMED ABIKAASA, VANEMATE
JA LASTE KOHTA
(Ei kuulu avaldamisele).
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud
deklaratsiooni täitmise kuupäev.

Vallavolikogu liikmed
1. Tiiu Aas. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5.Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole.
8. Ei ole. 9. SWEDbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Peetri Põld ja Piim
– töötasu. (24.04.2013.a.)
2. Urmas Dikker. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu.5. Ei ole. 6. Korter
Järvamaa Kareda vald Öötla küla kinnistu nr 1646742; kaasomand ½ Järvamaa Kareda
vald Öötla küla Meieri kinnistu nr 1693836; Järvamaa Kareda vald Öötla küla Jäätma
kinnistu nr. 1991036; Pärnumaa Häädemeeste vald Kabli Nõlvaku kinnistu nr 1696506.
7. Sõiduauto UAZ 469B -1974; sõiduauto LADA 2108 -1987; sõiduauto LADA 21093 –
1989; sõiduauto VOLVO 940 - 1996. 8. OÜ PARMAST METALL kogus 10, koguväärtus
2556. 9. Swedbank – arveldusarve; Nordea pank – arveldusarve; Swedbank – kogumispension. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.OÜ Parmast Metall – töötasu ; AS Meieri Transpost –
töötasu. (17.04.2013.a.)
3. Erko Einmann. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa
- Harjumaa Kiili vald Mõisaküla kinnistu nr 796702; elamumaa – Järvamaa Kareda vald
Ämbra küla kinnistu nr 2333836; elamu Järvamaa Kareda vald Ämbra küla kinnistu nr
120557296. 7. Traktor T 40 AM - 1972; sõiduauto Nissan Terrano -1995. 8. Swedbank
PSP-2 – 2368,49 EUR; Swedbank Mari koolifond – 2313,62 EUR; Swedbank Grete koolifond – 1608,98 EUR; Norwood Group osak 50% 1341,34 EUR. 9. Swedbank 2 arveldusarvet; 1 krediidikonto; 1 väärtpaberikonto; SEB 1 arvelduskonto; 1 krediidikonto. 10. SEB
– 40684,49 EUR. 11. SEB hüpoteek 33227 EUR; SEB hüpoteek 31310 EUR. 12. AS KEK-i
Ehitus – töötasu; Elen Puidutöötlemise AS – töötasu. (16.04.2013.a.).
4. Rain Kuresoo. 3.Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.1/3 elamumaa Järvamaa Kareda vald Esna küla 168336; ½ maatulundusmaa Järvamaa RoosnaAlliku vald Koordi küla 291636; maatulundusmaa Järvamaa Roosna-Alliku vald Koordi
küla 2786836. 7. Sõiduauto AUDI A4 - 1997; sõiduauto AUDI A 4 – 2006; JEEP
CHEROKEE – 1991. 8. SILVANO FASHION GRUPP aktsia 300, 2,58, 774 EUR; TALLINK
lihtaktsia 520, 0,988, 513,76 EUR. 9.Swedbank arvelduskonto, SEB pank 2 arvelduskontot. 10. Ei ole.11. Ei ole. 12. Kroonstar OÜ – töötasu (23.04.2013.a.).
5. Ene Mikk. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa
Pärnumaal Tori vallas Rätsepa külas 14929. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Keskkonnainspektsioon – töötasu.(12.04.2013.a.)
6. Janno Nau. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.
Maatulundusmaa Järvamaa Kareda vald Küti küla nr 879836; maatulundusmaa
Järvamaa Koeru vald Tammiku küla 2955636; maatulundusmaa Järvamaa Koeru vald
Tammiku küla 2955736; maatulundusmaa Järvamaa Koeru vald Jõeküla küla 2601936;
maatulundusmaa Järvamaa Kareda vald Öötla küla 2907336; maatulundusmaa ½ osa
Järvamaa Kareda vald Küti küla 2955536. 7. Sõiduauto Audi 80 1987.a.; ATV BRANSON
2007. 8. BALTIKA aktsia 500 koguväärtus 440; OLYMPIK EG aktsia kogus 1000 koguväärtus 1820,00; SILVANO FASHON GROUP aktsia kogus 200 koguväärtus 510,00; SKANO
GROUP aktsia kogus 400 koguväärtus 472,00; TALLINK GRUPP kogus 1800, koguväärtus 1872,00; TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT aktsia kogus 900, koguväärtus
315,00; SWEB KESK-AASIA AKTSIAFOND fondiosak 26,216, koguväärtus 103,41; SWB
VENEMAA AKTSIAFOND E-osak 8,88, koguväärtus 134,70; LHV Pensionifond L osak
2222,63 koguväärtus 3117,66. 9. SWEDBANK ja SEB - arvelduskonto, SWEDBANK ja
SEB – laenukonto, SWEDBANK ja SEB – krediidikonto; SWEDBANK – väärtpaberikonto;
SEB – kogumispensionikonto. 10. Swedbank – 2347,43, swedbank – 10319,09, SEB –
11554,11. 11. Hüpoteek SEB kasuks – 20451,73; Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks –
5065,19. 12. Peetri Kool - töötasu; Järvamaa Kutsehariduskeskus – töötasu ja lisatasu; OÜ
Vao Põldur – rent. (30.04.2013.a.).
7. Alar Sakkool. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa
Järvamaa Kareda vald Ataste küla, kinnistu nr 698936; maatulundusmaa Järvamaa
Kareda vald kinnistu nr 698936; metsamaa Järvamaa Kareda vald Köisi küla kinnistu nr
1517436; maatulundusmaa Järvamaa Kareda vald Müüsleri küla kinnistu nr 1517536;
metsamaa Järvamaa Kareda vald Köisi küla kinnistu nr 2464636. 7. Kaubik VAZ – 1991;
mootorratas Honda – 1997;sõiduauto AUDI – 1994; sõiduauto VW Vento – 1993; traktor
MTZ – 1990; sõiduauto VAZ 21214 – 1997; sõiduauto OPEL ACONA – 1982; sõiduauto
FORD MONDEO – 1996. 8. LHV pensionifond 1 osaku väärtus 1,39776 osakute arv 2114,
352. 9. SWEDBANK – arveldusarve. 10. SWREDBANK – 21682.99 eurot. 11. Hüpoteek
SEB -7364 eurot; hüpoteek SEB -467,15 eurot; hüpoteek SEB – 1769. 12. NORDWINTER
OÜ – töötasu; PÄÄSTEAMET – töötasu; AS PEETRI PÕLD JA PIIM – töötasu.(19.03.2013).
8. Taavi Tikerpalu. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kareda Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.
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Maatulundusmaa 3,0 h Järvamaa, Kareda Köisi küla , Jaagu talu kinnistu number
1704736. 7. Sõiduauto Kia Carnival -1999; sõiduauto Peugeot 106 -1996. 8.
Kogumispensioni fond II sammas LHV pank; lapse elukindlustusfond - SWEDBANK. 9.
SWEDBANK – arvelduskonto ja krediidiarve.10. SWEDBANK – 27056 eurot. 11. Ei ole.
12. Järva-Jaani Gümnaasium – töötasu; Kareda Vallavalitsus – ringitasu. (16.04.2013).

Vallavalitsuse liikmed
1. Aivar Leinberg. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6.
Paemurru kinnistu Kareda küla ½ osa ; korter Tallinnas Kastani 5-2; garaaziboks OÜ
Tallinnas Tammsaare tee 94a; maatulundusmaa Tooma Müüsleri küla Kareda vald; ½
osa Paemurru kinnistu Kareda küla Kareda vald. 7. Sõiduauto Chrysler Grand Voyager
2000.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank - 2 arveldusarvet; Danskepank – 1 arveldusarve.10.
Swedbank – hüpoteek. 11. Ei ole. 12. Põhja-Eesti Regionaalhaigla – töötasu; AS
Järvamaa Haigla .- töötasu; Sotsiaalkindlustusamet – pension. (30.04.2013)
2. Andres Laukse. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6.
Kinnisasi Järvamaa, Kareda vald, Müüsleri küla – 587436; kinnisasi Järvamaa, Kareda
vald, Müüsleri küla – 2477836; korteriomand Tartu linn – 748503; korteriomand(0,5
osa) Tallinn – 19115801; kinnisasi Harjumaa, Padise vald – 12264802. 7. Haagis
RESPO2 -2008.a. 8. TopTerra OÜ, osak, kogus 4, nimiväärtus - 639, koguväärtus –
2556; SWEDBANK PENSIONIFOND osak, kogus 3857, nimiväärtus 1,05, koguväärtus
4028. 9.Swedbank – arveldusarve; Sampo Pank – arveldusarve. 10. Swedbank –
24562 EUR, Swedbank – 1939 EUR, Swedbank(ühislaen) – 41000 EUR. 11. Ei ole.12.
E2 Haldus OÜ - töötasu; AS Peetri Põld ja Piim – maa renditulu. (03.04.2013)
3. Marek Meressaar. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6.
Kinnistud: metsamaa - 3023737 Raplamaa, Kaiu vald, Vahastu küla RAASUKESE ja
Raplamaa, Kaiu vald, Vahastu küla RAASU. 7. Ei ole. 8 Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole.12. Woodman OÜ – töötasu. (25.03.2013)
4. Sirje Reinlo. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6.
Maatulundusmaa, Valgamaa Otepää vald Pilkuse küla Kuusesalu (1022740);
Maatulundusmaa, Valgamaa Otepää vald Pilkuse küla Järve (1354440); korteriomand Tartu linn (2477603). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SWEDBANK – arveldusarve; SEB
PANK – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. AS SEB Liising kasutusrent. 12. FIE Sirje Reinlo
– töötasu.(19.06.2013.a.)

Vallavalitsuse ametnikud
1. Helju Plukk. 3. Vallasekretär. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. 738,56. 6. Ei ole. 7.
Sõiduauto Ford Sierra 2,0 (1984). 8. Ei ole. 9 SEB pank – arveldusarve ja krediidikonto.10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlustusamet – pension. (04.04.2013.a.)
2. Terje Kuusmann. 3. Sekretär. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. 492, 6. Kinnistu Kareda
vald Järvamaa 1671936; kinnistu Kareda vald Järvamaa 1879136; korteriomand
Peetri alevik Kareda vald Järvamaa 2873236. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arvelduskonto; SEB pank – arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Lisatasu põhitöökohal.
(25.04.2013.a.)
3. Viive Kuresoo. 3. Pearaamatupidaja. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. 677,02 6. Aru 1
1/3 elamumaa Kareda vald Esna küla; Aru 2 ½ maatulundusmaa Kareda vald Esna
küla. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank - 1 arveldusarve; SEB pank 1 arveldusarve.
10. Ei ole.11. Ei ole. 12. Järvamaa Kutsehariduskeskus - töötasu (09.04.2013.a.)
4. Aive Volter. 3. Sotsiaalnõunik. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. 615,47 6. Elamumaa
Kareda vallas Järvamaal – 2873436; korteriomand Järvamaa Kareda vald Peetri alevik. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB – arveldusarve. 10. Ei ole. 11 Käendusleping – 3662,11
EUR. 12. Lapsetoetus. (08.04.2013.a.)
5. Valdur Permanson. 3. Ehitusspetsialist. 4. Kareda Vallavalitsus. 5. 615,47. 6.
Maatulundusmaa Järvamaa Kareda vald (154736 ); elamumaa Järvamaa Kareda
vald (154636). 7.Sõiduauto OPEL VECTRA (1993). 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve, kreeditarve, laenuarve, pensionikonto. 10.Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Peetri
Põld ja Piim – renditulu (09.04.2013).
6. Kristiina Krönkvist. 3. Maa- ja keskkonnaspetsialist. 4. Kareda Vallavalitsus. 5.
615,47. 6. Maatulundusmaa Järvamaa Kareda vald Õle küla Salu (28801:002:0007);
elamumaa Tallinn Kannikese 8 ¼ kaasomandist (78407:701:2471).
Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise,
esitamise korraldamise ning kontrollimise komisjon
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Võidupüha
paraad
Haapsalus
Jagan lugejatega oma vaimustust
Haapsalus toimunud Võidupüha paraadist. Ajani, mil ma veel Kaitseliitu ei kuulunud, siis tundusid väljaspoolt vaadatuna kõik sõjalised demonstratsioonid, eriti
väikese Eesti paraadid minu jaoks kuidagi ülespuhutud ja liiga formaalsed riiklikud suurüritused. Minu jaoks oli esmakordne kogemus osaleda Peetri kaitseliidu rühmast koos Hillar Antoniga selle
aasta Võidupüha paraadil. Nüüd seda
seestpoolt vaadata oli hoopis midagi
muud. Esiteks Haapsalu ise pakkus oma
vanalinna ehitud tänavate ja suurepärase
ilmaga elamuse, päeval paistis päike ja
öösel säras Haapsalu lossivaremetes peetud jaanitule kohal muinasjutuline täiskuu. Lisaks pidulik ühendatud politsei ja
kaitseväe orkestri õhtune kontsert ja
mürtsuv marsimuusika järgmisel päeval,
televisioon, Kaitseliidu ülemad, president
ja tänavaid palistavad juubeldavad inimesed tekitasid natuke staari tunde. Ega
me ei teinud seal ju keegi midagi keerulisemat kui ühte jalga marssimine,
Kaitseliidu ülema ja presidendi tervitamine, hümni laulmine- sellega saaks me
kõik hakkama ega eraldi väärigi mingit
tänamist või artiklit. Kogu sellele ja kõikidele eelmistele paraadidele annab sisu ja
sügavuse hoopis meie ajalugu.
Vabadussõjas võidelnute ohvrile mõtlemata ja meie rahva võidulugu meenutamata olekski kogu üritus totter eputamine. Järva maleva kompanii ridades tekkis
sügav tänutunne, et me võime lihtsa
paraadil
marssimisega
tähistada
Landeswehri ja Vabadussõjas võidelnute
vaprust. Kokkuvõttes äratas kogu see
üritus, mis kunagi tundus tobe formaalsus minus järgmise veendumuse- ükskõik
kui kehvad me eestlastena enda ja teiste
silmis hetkel oleme, tahan mina seda
maad ja rahvast teenida.
Ühtlasi ootab Kaitseliidu Peetri rühm
juurde uusi liikmeid, samuti kodutütred
ja sügisest alustavad Peetris esmakordselt
tegevust ka noorkotkad. Huvi korral
pöörduda eelnevale vastavalt kas Alar
Sakkooli, Kaidi-Ly Välbi või Urmas Tähe
poole.
Malevlane
Taavi Tikerpalu
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Jälle postiteel

Mareti postkast

Foto: Thea Silluta

Jaanipäeva lõkkesöed on ammugi tuhaks
saanud, sõnajalaõiedki närbunud, käes
on heinakuu ja nagu lubatud, läheme
meiegi postiteega edasi. Sedakorda
oleme jõudnud Kareda külla. Vaatamata
varasele hommikutunnile, lõõmutab
päike juba praegu halastamatult, seepärast võib oletada, mis temperatuuri kraadiklaas keskpäevaks näitama hakkab.
Järgmine postipeatus terendab kaugelt
silma – valge, kenasti kujundatud katuse

all ootab postkast täitmist, mida ma kohe
rõõmuga teen. Noor, kena pere on oma
kodu ehitanud metsa äärde roheluse
rüppe, vaata ja kadesta ainult ja postkastigi pole unustatud kaunistada, lihtne ja
ilus. Tuhat tänu, Erko ja Maret Einmann,
edu teile!
Teen väikese peatuse poe ees,et täiendada
joogivarusid ja Lea käest allahinnatud
pirukaid lunida, sest Köisi külas ootab üks
neljajalgne postisaatja, kes kaugelt masina hääle tuvastab ja vastu jookseb. Kuni
ma postkaste täidan, on Charly ratastelt
kõik külast tulnud sõnumid läbi lugenud
ja omalt poolt juurde lisanud ning kontrollib, kuidas on lood tasuga.Valju haukumise saatel leian sõbrale piruka, kes seda
põhjalikult kontrollides siiski hambusse
võtab ning siis rahulikult kodu poole longib. Homseni, sõber!
Liigun siis edasi, tolm ja kuumus matavad
hinge ja janu ei taha vaibuda, augud
Ammuta küla teel panevad hambad plagisema aga see, mis ees ootab, pühib kõik
kannatused. Olen jõudnud Sõstra talu
teeotsa, perenaine rõõmsasilmne ja naerusuine Aino Klaas jalutab koerakesega
juba vastu, väike taks näitab, mida tema
jalakesed suudavad ning jõuab esimesena
autoni, leian taksile samuti midagi suupärast. Lehti postkasti seekord panna ei tule,

Aino postkast

Foto: Getter Klaas

ulatan need perenaisele aga kast on super
ilus, nii ilus, et seisan, kui sammas. Aino
poeg Allar on tõeline meister, iga nurgakene on põhjalikult silutud, lihvitud, läbi
klaasi hakkab silma talu nimi ja kui post
on pandud, paistavad need omanikule
kaugelt kätte. Aino perele suur aitäh ja
ilusat jätkuvat suve. Aga sellega on selleks
korraks postitee lõppenud ja jätkame
järgmises lehes. Seniks kõike kaunist.
Thea Silluta

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale
Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et
tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues
lõkkes ära. See saastab keskkonda, on
kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.
Koduses küttekoldes või lõkkes tohib
põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk “PE” või “PP” või
tekst “võib põletada” ei tohi kodus ise
põletada, sest ka nende põletamine nõuab
eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes
ja kaminates on raske saavutada.
Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid,
sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei
ole sellistes kodustes tingimustes võimalik
ohtlikke aineid kinni püüda, nagu tehakse
seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite
abil.
Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem ohtlikke saasteained õhku paiskuda,

kui ühest prügipõletustehasest paljude
aastate jooksul. Kahju on ka sellepärast
suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui
kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud
ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme selle ise
sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea
väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab
aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga
kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis
pärinevad plastikutest või kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea.
Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise
rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja korstnaid, mis võib
lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siitsealt kokku kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka
vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse
isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid
vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi.
Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid
tohib põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases.

Vanaõli põletamisel, nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse. Samuti ei saa
inimene veendunud olla, et vanaõli ei
sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui
vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis
sellise vedelikuga kasutamine võib olla
plahvatusohtlik.
Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis
kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel
tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka
vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii
palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu,
sest ainult nii saab kindel olla, et need
jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale
kahju.
Kaire Kikas,
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist
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Mina... Mina jään!
Me seisame silmitsi olukorraga, kus noorte väljaränne maakonnakeskustesse,
suurlinnadesse või halvimal juhul välismaale jätab tühjaks meie väiksemad asulad. Loomulikult pole reisimine, maailmaja enese avastamine halvad asjad, kuid
need noored, kes lahkuvad, võiksid ka
tagasi tulla. Kohad, mida veel mõned
aastad tagasi lõbustas laste naer, kogukondlik ühtekuuluvustunne ja noored
pered, kes valisid elukohaks just turvalise
ning koduse aleviku. Praeguseks ei ole
sellest enam palju alles jäänud. Koolid
sulgevad üksteise järel uksi viies endaga
ka kohaliku eluvaimu. Väiksemate kohtade kultuurikeskuse rolli on haaranud
kohalik pood, mida ähvardab sulgemine.
Kohalike elanike arv aina väheneb ja
väheneb... Tunnen siiralt muret ka meie
valla pärast. Mis saab 5, 10 või isegi 20
aasta pärast?
Noored ei ole lihtsalt meie riigi tulevik,
nad on siin ja praegu. Nendega tuleb
tegeleda, neile tuleb anda võimalusi.
Kindlasti on väga paljud seisukohal, et
noored ei tea ju mitte midagi, neil pole
kogemusi. Mina näen asja teist külge.
Täiskasvanu kogemused tulevad aastatega. Andes noorele võimaluse kaasa rääkida kohaliku valla või linna arengus ja
seeläbi ennast arendada, saab temast
eneseteadlik, laia silmaringiga ja ühiskondlikult mõtlev inimene. Kuid noortel

Kristjan Talviste

on veel midagi, mida enamik täiskasvanud on ammu unustanud. Neil on ideaalid. Noored ei loobu oma unistustest ja
seisukohtadest nii kergelt, nad ei ole
allaandjad. Kui ühtmoodi ei saa, proovitakse teisiti. Julged unistajad ja positiivsest energiast pakatavad noored on volikogude töös tähtsamad kui arvatakse.
Nad on olulised, kuna mitte keegi teine ei
tunneta noorte probleeme ja vajadusi
paremini kui noored ise. Sel sügisel on
aktiivsetel ja julgetel noortel võimalus
kandideerida ning kaasa rääkida oma
kodukohas! On aeg midagi muuta!

Foto: Erakogu

Kutsun üles ka teisi noori kandideerima
minu kõrval! Mina olen noor, kes on küll
elukogemusi ammutanud kaugemalt,
kuid südames jään alati oma koduvalda.
Peale minu on üle-Eesti kandideerimas
suur hulk noori, kes kõik on mures samadel teemadel. Meie oleme noored, kes
toovad kaasa muutusi. Selleks vajame me
aga Teie abi, kallid valijad!
Kristian Talviste
Noored Sotsiaaldemokraadid
Valimisvaldkonna juht
kristian@noorsots.ee
+372 56 842 840

Jaanipäev Peetris

Sel aastal toimus jaanituli 22. juunil. Kogu
pidu sai alguse meie toredate rahvatantsijatega, kes olid selgeks õppinud nii mõnegi
tantsu. Kõige tähtsam hetk oli kindlasti
Aasta Uustulnuka ja Aasta Tegija väljakuulutamine, seda tegi vallavanem isiklikult.
Neile jäi ka lõkkesüütamise au.
Aasta Uustulnuk 2013 tiitliga pärjati OÜ
Tammsaare. "Varem Albu kandis tegutsenud ettevõte annab nüüd tööd ka Kareda
valla elanikele. Vald on saanud juurde heakorrastatud majandusterritooriumi, keskkonnasõbraliku tootmise ja kohalikega
koostööd tegeva ettevõtja".
Aasta Tegija 2013 - Tõnu Taal. " Tõnu Taal
on tegus lausa kahe MTÜ juhtimises. MTÜ
Peetri Lapsed eestvõtmisel on nüüd lastel
koht, kus bussi oodata – seelikutriibuline
bussiootepaviljon on hästi omaks võetud.
Samuti on kooli ees turnimisala, mida saavad kasutada ka kehalise kasvatuse tundi
läbi viivad õpetajad. Ka on lastel koht, kus
aktiivselt aega veeta.
Märksa suurem projekt on Esna vana vallamaja.

Isegi kui Tõnu Taal saaks selle vallamaja
remonditööde projekti juhtimise eest tasu
(aga seda ta ei saa), siis on kiiduväärt see
suhtumine remondi käigus leitud kultuuriväärtustesse. Olgu need siis seinamaalingud või vanad kohtudokumendid. Samuti
vabatahtlike kaasamine vallamaja korrastamisse. Rääkimata pisikestest krohvimistöödest, mida on ta viimase paari-kolme
aasta jooksul ise teinud. On näha, et ta teeb
seda kõike hingega, mitte lihtsalt niisama.
Sellised inimesed on vallale suur väärtus ja
neid tuleb tunnustada. "
Kohalolijaid naerutas õhtujuht Margus
Abel, kes rääkis nii lõbusaid lugusid, kui
korraldas ka jaanipäevale omaseid jõukatsumusi. Lastele oli õhtujuht välja mõelnud

vahva tantsu. Väiksemate rõõmuks oli ka
sel aastal batuut kohale toodud. Kahju et
lapsevanemad ei vaevunud lugema reegleid, mis batuudile oli pandud, nii jäid nii
mõnedki pisemad hüppamise rõõmust
ilma. Jõukatsumistel tuli küll rahvast hoogsalt ergutada, aga mida aeg hilisemaks ja
õhtu hämaramaks läks, hakkas ka julgus
rahvasse tulema, sest õllekasti hoidmise
võistlusele enam inimesi kutsuma ei pidanud- tuldi ise. Aga milliseid võistlusi siis
korraldati? Üheks vahvamaks võiks pidada
saapaviset, mida kirjeldada pole võimalik,
tegu ei olnud traditsioonilise saapaviskega.
Hoiti nii naisi kui ka õllekasti aja peale. Oli
tore õhtu. Aitäh korraldajatele.
Vallaleht
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Võidupüha tähistamine Müüsleris ja Peetris

Viivi Paimets müüsleris

Ei teagi, kas põhjuseks oli eelmisel õhtul
olnud jaanipäevapidu, kuid rahvast võidupüha tähistamas oli nukralt vähe. Nii
nagu eelnevatel aastatel, siis ka sel korral
alustati jutlusega Järva-Peetri kirikus.
Kirikust väljudes asetati küünlad ja pärjad
kirikuaias asuvale Vabadussõja ja I maailmasõja langenute mälestusmärgile.
Tähistamine jätkus Müüsleris, kus rahvast
oli juba natukene rohkem. Esmalt alustati
traditsiooniliselt
Eesti
hümniga.
Esimesena võttis sõna vallavanema Kulno
Klein, kes oma kõnes meenutas kõigile
millal ja miks just Müüslerisse ausammas
püstitati. Mõningad meeldetuletused ka
lugejatele. Kui tavaliselt püstitati sambaid
langenute mälestamiseks, siis Müüsleri

Kulno Klein ja Siiri Tammiste Peetris

mälestusmärk pidi tähistama Vabadussõja
ühe murdelahingu toimumise kohta.
Mõte ausammas rajada tekkis 1934. aastal Järvamaa kaitsepataljonist osavõtjate
ühingul. Kunstnik August Roosilehe
kavandi järgi püstitatud mälestusmärk
valmistati kohalikest põllukividest.
Müüsleri mälestussamba suurejoonelisel
avamistseremoonial 15. augustil 1934.
aastal osalesid toonane riigivanem
Konstantin Päts ja ülemjuhataja Johan
Laidoner. Okupatsiooniajal lõhutud
mälestusmärk taasavati 27. augustil
1988. Peale kõnet asetas vallavanem koos
volikogu esinaise Siiri Tammistega pärja
ausamba jalamile. Annela Tammiste esitas teemakohalise luuletuse ning järgne-

vana asetati kaitseliidu poolt pärg ausambale. Kõneles ka Viivi Paimets, kes pani
kohalolijatele südamele, et nendel kahel
tähtsal päeval, kui ausambale lilli asetatakse ja hukkunuid mälestatakse, võiksid
ikka inimesed kohal käia ja võtta ka pered
kaasa. Viivi ise on käinud nii ausamba
avamisel kui ka taasavamisel. Isegi
ausamba kivi saamise koht on Viivil teada.
Kõlama jäigi see, et noortel kipuvad meie
esivanemate teod ununema ja unustatakse ka need päevad, millal ja mille eest
võiks neid mälestada. Seega tuletame
need olulised tähtpäevad meelde: mälestusmärgi jalamile tuuakse lilli Eesti
Vabariigi aastapäeval ja võidupühal.
Getter Klaas

Eakate teabepäev Kirna
Seltsimajas

Paide Kultuurikeskuse KULTUURIHOOAJA
AVAMINE JA AUGUSTILAAT

15. augustil k.a. algusega kl. 13.00
toimub Kirna Seltsimajas (Kirna
bussipeatuse taga roosa maja) eakate
teabepäev. Esinevad Arne Kitsing Eesti Pensionäride Ühenduste Liidust ja
Paide notar Anu Nool, kes räägib
pärimisest ja kinkimisest.
Teabepäev tasuta.
Osavõtu kohta palun saata hiljemalt 1.
augustiks teade e-posti aadressil:
eha.pehk@mail.ee - KOHTADE ARV
PIIRATUD!.
Vajadusel täiendav teave:
Eha Pehk, tel.504 7330

Kultuurihooaja avamine24.08.2013 10:00-13:00, kus tegevusi toimumas nii maja ees
kui sees. Üles astuvad Paide Kultuurikeskuse huviringid.
Külla tulevad Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, teatrid. Võimalus osta
hooajapileteid.
Telkides erinevad töötoad, eriilmelised söögikohad.
Majas sees võimalus vaadata näituseid, osaleda näidistundides.
Lasteala - Polli väikeloomad, näomaalingud, patsid, õhklinnak jne.
Kultuuri jagub igale eale ja maitsele!
Lisaks hooaja avamisele on võimalus kõigil osta ja kaubelda AUGUSTILAADAL
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TEATED

KUULUTUSED

REKLAAM

Kareda raamatukogu on 20.augustil
suletud seoses riigipühaga. Kolmapäeval,
21.augustil samuti suletud, kuid avatud
neljapäeval, 22.augustil ja reedel 23.
augustil. Teistel augustikuu päevadel
avatud tavapärastel aegadel teisipäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti kl 9.00 - 18.00-ni.

Sambla Juuli pajatusi
Suur suvi om käes. Olgugi, et ilma hakka
jahedaks minema. Aga eks tuu olle ikke nii,
et pääle suve tulle sügis. Ja siis lähe ilmad
tahes tahtmata jahedaks ja vihmaseks.
Sügisel tule igasugu põnevaid üritusi.
Latse lähe jälle kooli. On nonde laste eloke
ikke keeruline. Muudkui õpi ja õpi. Es olle
sinna midagi parata. Nõnnamoodi meite
rahva helge tulevik ju kasva. Ni me oma
noorsugu tulevaseks eloks ette valmistame. Meite tulevik on meite laste kätes.
Raadiumis juba rääkis, et kõik koridorid on
juba uue värvikorra peale saanu. Nii oleme
me oma küla naistega endigi küla keik võimukoridorid värske värvikihi alla pannu.
Nüüd võiva keik kellel soovi ja tahtmist
oma kandidatuuri üles seada. Ja küll meie
siis tuleme ja nood õiged inimesed välja
valime.
Me oma küla naistega käisime kohe filmivõtetel. Noil olli vajja rohkem rahvast episoodideks. Ja nii saigi üts ilus päev filmivõtetele pühendatud. Sai omagi teadmisi sellel alal laiendatud. Ma noores põlves olle
teatrit teinu. Aga filmikunst olli mulle täiesti uus ala. Inimene õpib ju kogu elu.
Egas muud nagu teagi. Lähen õue suve
nautima. Kuniks toda olle. Olgugi, et ilmajaam räägi ikke igapäev, et tule nii vihma
kui päikest ja tuult ja äikest. Ärge laske
ennast sellest heidutada. Vihma vahepeal
paista ju päike.
Kohtume kuu aja pärast. Ja siis juba palju
põnevamate uudistega.Seniks teitele keike
head. Olge mõnusad!
Ikke ja alati teite Juuli.

Pühapäeval, 11. augustil Müüsleris
Kilplaste Kojas üritus "Kilplased viskavad
villast". Türi käsitöömeister Imbi Karu
juhendab kogu päeva jooksul alates kella
11.00 - 17.00-ni viltimise töötuba (märgja kuivviltimine). Võimalik kohapeal osta
ka heiet viltimise jaoks. Kell 13.00
Kilplaste Nõukoja juures soovijatele
0,5-tunnine kilplaste humoorikas elamusretk. Ootame kõiki huvilisi.
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Muutused Bussiliikluses
Tallinna-Paide-Koeru-Jõgeva bussiliin nr
730 lõpetab sõitmises 1.
augustist ja kaugbussiliin nr 885 PärnuPaide-Rakvere 1. septembrist.
Liin 730, peatus varasemalt Müüsleris
kell 19.55,
Seega palutakse kõigil
arvestada sellega.

Õnnitleme poegade
sünni puhul!
Pille Piigertil ja Tauri
Hiiesalul sündisid 8. juunil
poeg TREVON ja poeg TARVI

Meie hulgast on lahkunud
Siberi lehisest kvaliteetsed terrassi- ja
voodrilauad, aialipid ja eritellimustööd,
sh ka kuusk ja mänd. 59192469
www.wellmax.ee

KAREDA VALLALEHT

VIKTOR MARAND
25.09.1954-26.06.2013

Väljaandja: Kareda Vallavalitsus
Toimetaja: Getter Klaas, tel 566 62038,
e-post: getter@kareda.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Tiraaž 200
Lehe trükib: OÜ Multipress
Küljendab: Andrus Kopliste

